
Informace z usnesení 84. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 16.9.2009 

 

1. 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. 14, o vel. 1+kk, 
v domě zvláštního určení na ulici Kosmonautů č.o.19, v Brně – Starém Lískovci a schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bezbariérovému bytu č. 14, o vel. 1+kk, v domě zvláštního 
určení na ulici Kosmonautů č.o. 19, v Brně – Starém Lískovci mezi Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a nájemcem, na dobu neurčitou, za podmínky, 
že ukončí nájem stávajícího bezbariérového bytu o velikosti 1+kk v bytovém domě na ulici 
Pahrbek č.o. 13, Brno. Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám 
k podpisu do 30.11.2009.   
 
2. 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 bytu č. 26, o vel. 1+kk, v domě s pečovatelskou 
službou na ulici Kosmonautů č.o. 23, Brno, v Brně – Starém Lískovci a schvaluje uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 26, o vel. 1+kk, v domě s pečovatelskou službou    na ulici 
Kosmonautů č.o. 23, Brno, v Brně – Starém Lískovci mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí Brno-Starý Lískovec a nájemcem, na dobu neurčitou. Pověřuje OSBB 
předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.11.2009.  
 
3. 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 1.10.2009  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 30.9.2009. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Žádost o prodloužení termínu úhrady poplatku z prodlení –  Dunajská č.o.43 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 1 přijaté 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. 42 125,- Kč z částky poplatku z prodlení 
42 125,- Kč  nájemci bytu č. 30 na ul. Dunajská č.o. 43 v Brně – Starém Lískovci s tím, že je 
povinen uhradit vyčíslený poplatek z prodlení ve výši 42 125,- Kč jednorázově nejpozději 
v termínu do 31.7.2009 nebo v pravidelných měsíčních splátkách na základě splátkového 
kalendáře nejpozději v termínu do 31.12.2010 a doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý 
Lískovec revokovat své usnesení č. 17 přijaté na XIII./09 zasedání konaném dne 25.6.2009 
a neschválit 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. 42 125,- Kč z částky poplatku 
z prodlení 42 125,- Kč  nájemci bytu č. 30 na ul. Dunajská č.o. 43 v Brně – Starém Lískovci 
s tím, že je povinen uhradit vyčíslený poplatek z prodlení ve výši 42 125,- Kč v pravidelných 
měsíčních splátkách na základě splátkového kalendáře nejpozději v termínu do 31.12.2011. 
 
5. Nabídkové řízení - Výměna vstupních dveří a francouzských stěn v bytových domech 

na ulici Labská č.o. 29 – 37 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí : 
 
1./ S textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu   „Výměna 
vstupních dveří do domu v bytových domech na ulici Labská  č.o. 29,31,33,35,37  a výměna 
prosklených francouzských stěn v 1. nadzemním podlaží v bytových domech na ulici Labská 
č.o. 29,31,33 v Brně – Starém Lískovci“, který je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání. 
 
2./  s oslovením následujících uchazečů 
 
IDEAL OKNO, s.r.o. 
Tomáškova 1 
615 00 Brno 
 
OKNOSERVIS, s.r.o. 
Tuřanka 1222/115 
627 00 Brno 
 
OTHERM, a.s. 
Sklářská 48 
383 01 Husinec 

 
 

 

 
 

 

 



6. Návrh změny nařízení SmB č. 29/2005 o schůdnosti místních komunikací 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se zněním odst. 2) a 3) čl. 1 návrhu nařízení, 
kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 29/2005, kterým se mění a 
doplňuje vyhláška města Brna č. 16/1998 o schůdnosti místních komunikací a schvaluje 
změnu tohoto nařízení takto:  
-čl. 1, odst. 2 – Nastane-li závada ve schůdnosti v době od 7 do 20 hod., nesmí být doba od 
zjištění vzniku této závady do doby zahájení zmírňování této závady delší než 3 hodiny  
-čl. 1, odst. 3 – Schůdnost chodníků a schůdnost vozovek v místech přechodů musí být 
zmírněna do 9 hodin od zjištění závady ve schůdnosti.   
 
7. Výběr zhotovitele výsadby dřevin ve veřejné zeleni Krymská 1-3 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  pro realizaci 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,  podle  předložené  
cenové  nabídky  ze dne 4.9.2009 zhotovitele Karla Zemana, Černého 39, 635 00 Brno, pro 
případ odstoupení/stáhnutí cenové nabídky tímto zhotovitelem, podle předložené cenové 
nabídky ze dne 4.9.2009 dalšího zhotovitele Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 
1013/16a, 602 00 Brno a ukládá odboru všeobecnému s výběrem zhotovitele díla seznámit 
všechny zájemce, kteří podali cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo do 
30.9.2009. 
 
8. Návrh na vymezení neudržovaných úseků místních komunikací  - chodníků 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje úseky místních komunikací – chodníků v k.ú. 
Starý Lískovec, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje zimní údržba, dle 
předloženého návrhu vymezení, který tvoří autorizovanou přílohu č. 1 bodu tohoto jednání. 
 
9. Návrh na vydání souhlasu ke kácení dřevin na pozemcích veřejné zeleně – Labská 25 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 2 ks borovic černých (pod č.3, 4), 1 ks 
borovice lesní (pod č. 4A), 1 ks javoru mléč a 1 ks smrku ztepilého (pod č. 5), rostoucích na 
pozemku veřejné zeleně p.č. 2227/1, 18 ks borovic černých (pod č. 13, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 
25, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 46, 47, 48, 50), 1 ks štědřence odvislého, 1 ks zlatice prostřední 
(pod č. 62) a 1 ks borovice kleč (pod č. 66), rostoucích na pozemku veřejné zeleně p.č. 
2226/1 a 3 ks borovic černých (pod č. 2, 4, 7) a 1 ks smrku ztepilého (pod č. 8), rostoucích 
na pozemku veřejné zeleně p.č. 2230/1, vše k.ú. Starý Lískovec, ul. Labská 25.   
 
10. Návrh na vydání soulasu ke kácení dřevin na pozemcích veřejné zeleně 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 3 ks smrků pichlavých, rostoucích na 
pozemku veřejné zeleně p.č. 2216/2 ul. Irkutská 2, 1 ks borovice lesní a 2 ks bříz bělokorých 
(pod č. 15, 16), rostoucích na pozemku veřejné zeleně p.č. 2405/4 ul. Irkutská 4, 1 ks 
borovice černé, 1 ks douglasky tisolisté (pod č. 19) a  3 ks bříz bělokorých, rostoucích na 
pozemku veřejné zeleně p.č. 2405/3 ul. Irkutská 6, 1 ks borovice černé rostoucí na pozemku 
veřejné zeleně p.č. 2405/2 ul. Irkutská 8, 1 ks vrby bílé rostoucí na pozemku veřejné zeleně 
p.č. 2405/16 ul. Krymská 13, 1 ks jeřábu obecného a 1 ks břízy bělokoré (pod č. 4), 
rostoucích na pozemku veřejné zeleně p.č. 2463/13 ul. Karpatská 3 a 2 ks bříz bělokorých 
(pod č. 2, 4), rostoucích na pozemku veřejné zeleně p.č. 2194/12 ul. Oderská 1, vše k.ú. 
Starý Lískovec.   
 
 



11. Žádost MMB o spolupráci při navrhování odměn 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec navrhuje  na  finanční ohodnocení za práci ve II. pololetí 
školního roku 2008/2009 tyto ředitele: 
 
Mgr. Lubomíra Strnada, ZŠ Labská 27 
Mgr. Jaroslavu Strouhalovou, ZŠ Bosonožská 9 
pí. Evu Matouškovou, MŠ Labská 7 
pí. Hanu Milotovou, MŠ Oderská 2 
Mgr. Danu Vojtkovou, MŠ Kosmonautů 2  
Mgr. Šárku Pantůčkovou, MŠ Bosonožská 4 
Mgr. Jarmilu Wagnerovou, MŠ a ZŠ Elišky Přemyslovny 10 
 
a pověřuje I. místostarostku Mgr. Květuši Doležalovou a odbor OSP o sdělení usnesení 
RMČ Brno – Starý Lískovec Magistrátu města Brno, odboru ŠMT v termínu do 18.9.2009. 
 
12. Přehodnocení rozhodnutí o likvidaci hřiště č. 7, vnitroblok Labská  29-37 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí informace o výsledku jednání 
schůze konané dne 10.9.2009 a trvá na původním rozhodnutí č. 22/74 RMČ ze dne 
26.4.2006, kterým byla schválena Koncepce dětských hřišť a pískovišť v MČ Brno – Starý 
Lískovec, hřiště č. 7 ve vnitrobloku ulic Labská 29 – 37 – pískoviště zrušit a plochu 
vyasfaltovat. Plochu využít k jízdě na kolečkových bruslích. 
 

13. Návrh SOD č. 0 99 500 09 00078 – likvidace dětských hřišť 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s doplněním předmětu návrhu smlouvy 
díla č. 09 9 500 09 00078 o ponechání a opravu betonového stolu na hřišti č. 19 ve 
vnitrobloku ulice Valašská a s navýšením výsledné ceny díla o 2.000,- Kč bez DPH za 
provedené práce, oproti usnesení schválenému RMČ č. 31/76 ze dne 8.7.2009 ve smyslu 
cenové nabídky č. j.: 2811/09/OVŠ/506/Buš v maximální ceně díla 396.389,- Kč vč. DPH a 
schvaluje návrh SOD č. 09 9 500 09 00078 jejímž předmětem díla je Likvidace dětských 
hřišť, v rozsahu cenové nabídky ze dne 15.6.2009, dále pak oprava betonového stolu na stolní 
tenis na hřišti č. 19, která spočívá ve vytmelení, přebroušení a následném nátěru v maximální 
ceně díla 398.769,-- Kč vč. DPH. Smlouva má být uzavřena mezi společností WALER, spol. 
s r.o., Selská 61, 614 00 Brno a zastoupenou jednatelem Lubošem Půčkem a Statutárním 
městem Brnem,  MČ Brno – Starý Lískovec, se sídlem Klobásova  9, zastoupenou starostou 
Vladanem Krásným.Rada pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
14. Vyjádření MČ k úpravě ÚPmB v lokalitě Bosonohy – ul. Pražská 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s předloženou studií na výstavbu komunikace 
„Infrastruktura pro výstavbu v lokalitě Bosonohy – ul. Pražská“ zpracovanou Arch.Design, 
s.r.o., Brno, sloužící k úpravě směrné části ÚPmB na území MČ Brno – Starý Lískovec a 
MČ Brno – Bosonohy dle grafické přílohy (původní a nový stav). 
 
 

 

 

 



15. Žádosti o jednorázové povolení k umístění lunaparku 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s dalším umísťováním lunaparků na části 
parkoviště p. č. KN 2731 k. ú. Starý Lískovec při ul. Vltavská nad zastávkou  tramvaje 
Osová, nesouhlasí s umístěním lunaparku na ul. Bosonožské vedle základní školy na 
dětském hřišti z důvodu budování vícegeneračního hřiště a ukládá OVš sdělit žadatelům 
usnesení Rady MČ do 7 dnů po vyhotovení zápisu ze schůze RMČ. 

 

16. Realizace Městského informačního systému v MČ Brno – Starý Lískovec 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí : 
 
1. s uzavřením smlouvy o dílo č. 27/07/2009-OÚHrd na zakázku ,,Realizace informačního 
systému v MČ Brno – Starý Lískovec uzavřenou mezi Městskou částí Brno – Starý Lískovec 
a zhotovitelem firmou HICON-dopravní značení, s.r.o.se sídlem Brno – Žebětín, 
Kohoutovická č.p.. 610, 641 00 Brno, zastoupená jednatelem panem Romanem Holomkem, 
která je přílohou tohoto bodu jednání  
2. s uzavřením smlouvy o výpůjčce  mezi Městskou částí Brno – Starý Lískovec a 
Technickými sítěmi Brno, akciová společnost, se sídlem Barvířská 5, 602 00 Brno, 
zastoupená ve věcech smluvních Mgr. Michalem Čoupkem, generálním ředitelem, která je 
přílohou tohoto bodu jednání 

a ukládá OVš předložit smlouvy k podpisu smluvním stranám do 30.9.2009 
 
17. Žádost o možnost prodloužení doby k odstranění prodejního stánku na ul. Kurská  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí  s prodloužením termínu odstranění prodejního 
stánku umístěného na ulici Kurská na části pozemku p. č. KN 2405/78 k. ú. Starý Lískovec a 
trvá na úhradě vzniklé škody ve výši 4 760,-Kč a pověřuje OVš seznámit zástupce nájemce 
do 7 dnů po vyhotovení zápisu ze schůze RMČ s jejím usnesením. 
 
18. Návrh novely OZV SmB, kterou se mění a doplňuje OZV č. 20/201, kterou se vydává 

SmB, ve znění pozdějších vyhlášek 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno – Starý 
Lískovec souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se 
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje 
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Satut města 
Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, v rozsahu navrhovaných změn. 
 
19. Výběr firmy pro zpracování projektové dokumentace – Vybudování chodníku 

Labská 19, Vltavská 5 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí  s tím, aby firma Pam Arch s.r.o., Ing.arch. Robert 
Ševčík, Ječná 29a, 621 00 Brno, vypracovala projektovou dokumentaci na realizaci záměru 
,,Vybudování chodníku v lokalitě Labská 19 – Vltavská 5 v Brně – Starém Lískovci“ a to 
s cenovou nabídkou ve výši 69 000,-Kč bez DPH-s DPH 82 110,-Kč. 
 
 

 



20. SOD – Odstranění havarijního stavu kanalizačních přípojek bytových domů  

Mikuláškovo nám., Osová, Vltavská 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo č. 
S090352/Z09254/90SI  mezi Městskou částí Brno-Starý Lískovec a firmou TENZA, a. s., 
Svatopetrská 7, 617 00 Brno, zastoupenou Dr. Ing. Daliborem Králem, předsedou 
představenstva, která je přílohou bodu tohoto jednání a ukládá OVš do 7 dnů po vyhotovení 
zápisu ze chůze RMČ Brno-Starý Lískovec předložit smlouvu k podpisu smluvním stranám. 
 
21. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 09 9 500 09 00034 a č. 7/2009 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 09 
00034 a č. 7/2009, uzavíraný mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý 
Lískovec a firmou H.K.U., spol. s r.o. se sídlem Záhumní 24, 624 000 Brno, IČ: 255515161, 
zastoupenou jednatelem společnosti p. Ing. Josefem Handlarem. Dodatek č. 1 je přílohou 
bodu tohoto jednání. 
 
22. Výpověď z nájmu bytu a  návrh na vydání platebního rozkazu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dání výpovědi z nájmu bytu č. 32 o velikosti 3+1 
na ul. Vltavská 17  v Brně  a podání návrhu na vydání platebního rozkazu proti 
nájemcům.Ukládá OVV vyhotovit a zaslat výpověď smlouvy  o nájmu bytu a návrh na 
vydání platebního rozkazu do 30.9.2009. 
 
23. Výpověď z nájmu bytu a návrh na vydání platebního rozkazu 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje dání výpovědi z nájmu bytu č. 13 o velikosti 2+0 
na ul. Osová 2  v Brně  a podání návrhu na vydání platebního rozkazu proti  nájemci. 
Ukládá OVV vyhotovit a zaslat výpověď smlouvy  o nájmu bytu a návrh na vydání 
platebního rozkazu do 30.9.2009. 
 
24. Žádost o navýšení počtu dětí v MŠ Kosmonautů 2, MŠ Labská 7, MŠ Oderská 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje : 
- navýšení počtu dětí  Mateřské školy, Brno, Kosmonautů 2  z  81 na 84 dětí, a to   

s účinností  od 1. 1. 2010. 
-     navýšení počtu a kapacity dětí  Mateřské školy, Brno, Labská 7  z  81 na 84 dětí  
      a  navýšení kapacity  školní jídelny, která je součástí MŠ, z 95 jídel na 100 jídel, a to  
      s účinností od  1. 1 2010. 
- navýšení počtu a kapacity dětí  Mateřské školy, Brno, Oderská 2 ze 75 na 84 dětí  
      a navýšení kapacity  školní jídelny, která je součástí MŠ, z 85 jídel na 100 jídel, a to  
      s účinností od 1. 1. 2010. 
 
Rada obce schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení  
a pověřuje ředitelku školy k podání žádosti ke Krajskému úřadu JMK. 
 
 
 

 

 

 



25. Revokace usnesení  - RO č. 26 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec ruší usnesení ve kterém DOPORUČUJE  Zastupitelstvu MČ 
Brno Starý Lískovec schválit RO č. 26  a  schvaluje  rozpočtové opatření číslo 26. 
 
 
RO č.  Č.účtu Oddíl 

/ §  
položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč 

MD 
Kč DAL 

Výdaje/Příjmy          
 232 10 34 12 6121    100  +30.000- 
 232 10 34 12 6121    102  -30.000,- 
          
          
Celkem         0,- 
 
 

26. Rozpočtové opatření č. 34 – Tabule informačního systému 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 34.  
 
 
RO č. 34 Č.účtu Oddíl 

/ §  
položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč 

MD 
Kč DAL 

Výdaje/Příjmy          
Infotabule - KHM 232 10 3639 5137      150 000,-

- 
rezerva 232 

100 
6409 5901      -

150 000,-
- 

          
          
Celkem         0,- 
 

27. Rozpočtové opatření č. 35 – Navýšení kapitálových výdajů pro školství 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje   RO č. 35. 
 
RO č. 35 Č.účtu Oddíl 

/ §  
položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč 

MD 
Kč DAL 

Výdaje/Příjmy          
Incest. výstavba MŠ 
Kosmonautů 

232 10 3111 6121    13  100 000,-
- 

Invest.výstavba MŠ 
Bosonožská 

232 10 3111 6121    11  600 000,-
-  

Incest. Výstavba ZŠ 
Bosonožská 

232 10 3113 6121    28  200 000,-
- 

Rezerva 232 10  6409 5901      -
900 000,-

- 
Celkem         0,- 



28. Rozpočtové opatření č. 36 – Úprava transferu z MPSV – sociální dávky 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 36. 
 
RO č. 36 Č.účtu Oddíl 

/ §  
položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 

Výdaje/Příjmy          
Transfer MPSV 231 10  4116  13306   -1 000 000,--  
Přísp. na živobytí 232 10 4171 5410  13306    -200 000,-- 
Dopl. na bydlení 232 10 4172 5410  13306    -200 000,-- 
Mim. pomoc 232 10  4173 5410  13306    -100 000,-- 
Zvláštní pomůcky 232 10 4182 5410  13306    -500 000,-- 
Celkem        -

1 000 000,-
- 

-1 000 
000,-- 

 
 

29. Rozpočtové opatření č. 37 – Přesuny finančních prostředků 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  RO č. 37.     
 
RO č. 37 Č.účtu Oddíl / 

§  
položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č 

DAL 
Výdaje/Příjmy          
El.en.Kosmonautů 232 10 3421 5154    51  32 000,-- 
Školení 232 10 6171 5167      20 000,-- 
Cestovné 232 10 6171 5173      25 000,-- 
Všeobecná rezerva 232 10 6409 5901      -77 000,-- 
Úrazové pojištění 232 10 6171 5038      5 000,-- 
Náhrady mezd 232 10 6171 5224      -5 000,-- 
Veř. zeleň služby 232 10 3745 5169    56  51 000,-- 
Veř. zeleň materiál 232 10 3745 5139    56  -22 000,-- 
Odpady služby 232 10  3722  5169    56  -29 000,-- 

Celkem         0,- 
 

30. Rozpočtové opatření č. 38 – Přesuny finančních prostředků – dětská hřiště   

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec 
schválit RO č. 38.   
  
RO č. 38 Č.účtu Oddíl 

/ §  
položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč 

MD 
Kč DAL 

Výdaje/Příjmy          
Údržba hřišť 232 10 3412 5171      -

400 000,-
- 

Rekonst. hřišť 232 10 3412 6121    103-
106 

 -
200 000,-

- 
Všeob. rezerva 232 10 6409 5901      600 000,-

- 
Celkem         0,- 
 
 



31. Rekonstrukce MŠ Bosonožská 4 – střecha 

Rada MŠ Brno – Starý Lískovec schvaluje firmu Varsta s.r.o. barvy 8, 638 00 Brno jako 
nejvýhodnější nabídku pro akci „Rekonstrukce MŠ Bosonožská 4 - střechy“ a SOD č. 09 
9 500 09 00079 na předmětnou akci a ukládá předkladateli vyzvat uchazeče k podpisu SOD 
č. 09 9 500 09 00079 v termínu do 25.9.2009. 
 
32. Stavební úpravy ZŠ Bosonožská 9 

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

 

33. Rekonstrukce střechy IOV Krymská 2 

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

 

Před projednáváním bodu č. 34 se dostavil pan Mgr. Marek Sklenář. 

 

34. Návrh smlouvy o dílo č. 72090333 – zřízení vodovodní přípojky „Vícegenerační 

hřiště Bosonožská 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 72090333, jejímž 
předmětem díla je závazek zhotovitele provést práce spojené se zřízením vodovodní přípojky 
dle objednávky č. 72090333. Smlouva, která tvoří nedílnou přílohu usnesení bude uzavřena 
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec, zastoupenou 
starostou Vladanem Krásným a zhotovitelem Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. 
Hybešova 254/16, 657 33 Brno, zastoupenými na základě pověření Ing. Milanem Přinosilem 
pověřuje starostu: 

1. kontaktovat zhotovitele díla ohledně zkrácení termínu provedení díla    
2. podpisem smlouvy o dílo č. 72090333 

 
35. Výškové zaměření „stoleté vody“ 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s provedením výškového zaměření v terénu podél 
vodního toku Leskava vyznačující výšku hladiny tzv. „stoleté vody“. Počet vytyčovacích 
bodů 5 ks. Dále pak Rada MČ Brno – Starý Lískovec pověřuje místostarostu Mgr. J. 
Dvořáčka zajištěním tohoto vytýčení v termínu do 15.10.2009.  
 
 
36. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec odkládá materiál k projednání do příští RMČ. 

 

 

 


