
Informace z usnesení 87. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 30.9.2009 

 
1. 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 Labská č.o. 3,  Brno – Starý Lískovec, po nájemci na manželku  po úmrtí nájemce a 
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 12, v bytovém domě na ulici Labská č.o. 
3, 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 30.11.2009. 
 
2. 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. 27, v bytovém domě na 
ulici Dunajská č.o. 41,  Brno – Starý Lískovec, po nájemci na manžela po úmrtí nájemce a 
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 27, 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 30.11.2009.  
 
3. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytů Kosmonautů 
č.o.13, Brno, Sevastopolská č.o.11, Brno a  Vodova č.o. 56, Brno a schvaluje uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu č.20, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Kosmonautů 
č.o.13, 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 novým nájemcem a uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.2, o velikosti 
3+1, 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, mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a novým nájemcem. 
Pověřuje OSBB předložit uvedené smlouvy smluvním stranám k podpisu do 30. 11. 2009 . 
 
 

4. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytů Kurská č.o.2, Brno 
a  Kamínky  č.o.33, Brno a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.14, 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 
uvedené smlouvy smluvním stranám k podpisu do 30. 11. 2009. 
 
 

 

 

 



5.  Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytů  Vltavská č.o.8, 
Brno,Heleny Malířové  č.o.5 a Svážná  č.o.14, Brno a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu 
bytu k bytu č.22, o velikosti 2+kk, 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 nájemcem. Pověřuje OSBB předložit uvedené smlouvy smluvním stranám k podpisu do 30. 
11. 2009. 
 
6.  Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytů Labská č.o.15, 
Brno a  Mikulovská  č.o.9, Brno a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.17, o 
velikosti 3+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 nájemcem. Pověřuje 
OSBB předložit uvedené smlouvy smluvním stranám k podpisu do 30. 11. 2009.   
 
7. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytů Vltavská č.o.8, 
Brno, Kurská č.o.2, Brno, Vlčnovská č.o. 6, Brno,  J.Faimonové č.o. 2, Brno,  Orlí č.o. 8, 
Brno a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.21, o velikosti 3+1, 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 nájemcem a uzavření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č.17, o velikosti 4+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 nájemci. 
Pověřuje OSBB předložit uvedené smlouvy smluvním stranám k podpisu do 30. 11. 2009. 
 
 

8.  Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytů  Labská č.o.23, 
Brno Chlupova  č.o.7, Brno a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.11, o 
velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Labská č.o.23, 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 uvedené smlouvy smluvním stranám k podpisu do 30. 11. 2009. 
 
 
9. Dohoda o zániku nájmu k bytu č. 23, ul. Kosmonautů č.o.9 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 09 00180 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 23, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici ul. Kosmonautů 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 
00180 smluvním stranám k podpisu  do 31.12.2009. 
 
 



10. Dohoda o zániku nájmu k bytu č. 35, ul. Kosmonautů č.o.19 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 09 00170 o zániku nájmu 
k bytu č. 35,  o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Kosmonautů  č.o. 19 v Brně – Starém 
Lískovci, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec 
a nájemcem. 
 
 
11. Dohoda o zániku nájmu k bytu č. 23, ul. Sevastopolská č.o.9 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 09 00178 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 23, o velikosti 3+1, 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 
00178 smluvním stranám k podpisu do 31.10.2009. 
 
12. Způsob pronájmu bytů 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí,  že BDK v souladu se Způsobem pronájmu 
bytů v majetku města Brna svěřených Městské části Brno – Starý Lískovec, schváleném na 
VI. zasedání ZMČ Brno – Starý Lískovec konaném dne 19.3.2008 určila, že byt  
Mikuláškovo náměstí  č.o. 3, byt č. 17, velikost  3+1 
bude pronajat dle čl. 2, bodu č. 3 A)b) – byt předem neopravený 

a 

Labská  č.o. 31, byt č. 11, velikost  2+kk 
bude pronajat dle čl. 2, bodu č. 3 A)a) – byt předem opravený na náklady pronajímatele 

 
 

13. Sdělení : zrušení výměny bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zrušení Dohody o výměně bytů mezi nájemci 
bytů Osová č.o.4 a  Kurská č.o. 2, Brno schválené na 79. schůzi Rady MČ Brno – Starý 
Lískovec, konané dne 4.8.2009. 
 
14. Podnájem části bytu 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podnájmem části bytu č. 16, o velikosti 2+kk, 
v bytovém domě na ulici Osová č.o. 8, Brno, na dobu určitou od 1.8.2009 do 31.7.2010 pro 
podnájemce a  ukládá OSBB informovat nájemce o usnesení Rady MČ Brno – Starý 
Lískovec do 31.10.2009. 
 
15. Společný nájem bytu č. 15, ul. Labská č.o.13 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č. 15, v bytovém domě na 
ulici Labská č.o. 13, Brno –Starý Lískovec a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k 
 bytu č. 15, v bytovém domě na ulici Labská 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 30.11.2009.   
 

 



16. Pronájem volných bytů předem opravených 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 2 v bytovém domě na ulici 
Kyjevská č.o. 1, Brno – Starý Lískovec, velikost 2+kk, s úhradou ceny oprav ve výši 
308.646,- Kč, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, registrace 
č.  013/09 žadateli, trvale bytem Podolská 42, Brno a schvaluje uzavření Darovací smlouvy 
na finanční částku 308.646,- 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 a žadatelem. 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č. 26 v bytovém domě na ulici 
Labská č.o. 1, Brno – Starý Lískovec, velikost 2+kk, s úhradou ceny oprav ve výši 338.475,- 
Kč, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, registrace č. 014/09 
žadateli, trvale bytem Galandauerova 4, Brno a schvaluje uzavření Darovací smlouvy na 
finanční částku 338.475,- 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 a žadatelem. 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č.3 v bytovém domě na ulici 
Vltavská č.o.21, Brno – Starý Lískovec, velikost 1+kk, s úhradou ceny oprav ve výši 
234.660,20 Kč, smlouva o nájmu bytu na dobu určitou dvou let, regulované nájemné, 
registrace č. 015/09 žadateli, trvale bytem Dunajská 29, Brno a 

  

schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční částku 234.660,20 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 a  žadatelem. 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec pověřuje OVV předložit uvedené Darovací smlouvy a 
Smlouvy  o  budoucí   smlouvě  smluvním stranám k podpisu do 31.10 .2009 a OSBB 
předložit uvedené Smlouvy o nájmu bytu smluvním stranám k podpisu do 31.12.2009.   
 

17. Nebytový prostor Vltavská č.o.2 – změna nájemců 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnu nájemců nebytových prostor v  prvním 
nadzemním podlaží  bytového domu  na ulici Vltavská č.o. 2   a ukládá  OSBB ukončení 
stávající smlouvy č. 00258 / 98 o nájmu  nebytových prostor  k  31.10.2009  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 novým nájemcem, bytem 
na ulici Oblá 69, 634 00 Brno na dobu neurčitou  od 1.11.2009   za nájemné 12 360,- Kč 
ročně, tj. 3090,- Kč čtvrtletně a smlouvu o kauci ve výši pětinásobku měsíčního nájmu včetně 
plateb za plnění spojené s užíváním nebytových prostor, které budou užívány jako 
zámečnická dílna. Pověřuje  OSBB předložit uvedenou smlouvu  smluvním stranám 
k podpisu do 31.10.2009. 
 



18. Veřejná zakázka malého rozsahu – dodávka prací a služeb DDD, vyklizení – SOD č. 

09 9 400 09 000183 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Smlouvu o dílo č. 09 9 400 09 00183 s předmětem 
plnění „Dodávka prací a služeb - provádění vyklizovacích prací v půdních, sklepních, 
dvorních, bytových a ostatních prostorách bytových domů a provádění deratizace, dezinfekce 
a dezinsekce v bytových panelových domech  ve správě Městské části Brno – Starý 
Lískovec“, uzavřenou mezi stranami Statutární město Brno, Městská část Brno - Starý 
lískovec zastoupené starostou Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno jako objednatel       
a Zdeněk Kheil se sídlem Brno-Venkov , Kelendrov 246, Prštice. 
 
19. Návrh na vydání souhlasu ke kácení dřevin na pozemních veřejné zeleně 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks zlatice a 1 ks dřišťálu rostoucích na 
pozemku veřejné zeleně p.č. 2743/11 ul. Vltavská 2, 2 ks smrků rostoucích na pozemku 
veřejné zeleně p.č. 2800/10 ul. Mikuláškovo náměstí 1, 1 ks tamaryšku a 1 ks jalovce 
rostoucích na pozemku veřejné zeleně p.č. 2743/3 ul. Mikuláškovo nám. 12,  vše k.ú. Starý 
Lískovec.   
 
20. Oznámení škodní události 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uhrazením škodní události – úraz při zimní údržbě, 
poškozené paní Magdaleně Burdové, Sevastopolská 12, 625 00 Brno, z pojištění 
odpovědnosti za škodu. 
 
 

21. Návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 09 00082 na dodání a výsadbu dřevin ve veřejné 

zelení Krymská 1-3 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  smlouvu o dílo č. 09 9 500 09 00082, 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 Krymská 1-3 
(včetně osazovacího plánu Krymská 1)“ 
2)doba plnění – od 5.10.2009 do 10.12.2009 
3)cena za dílo bez DPH 49 750,- Kč, DPH 19% 9 452,50 Kč, celkem 59 202,50 Kč 
 
a ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám 
k podpisu do 5.10.2009.  
 
22. Kupní smlouva na prodej zahradních laviček 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  Kupní smlouvu na prodej zahradních laviček, která 
je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
23. Navýšení příspěvku na provoz ZŠ Labská 27 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje navýšení příspěvku na provoz  Základní škole, 
Brno, Labská 27  ve výši 5 000,-Kč. 
 



24. Pronájem alikvotní části pozemku garážového dvora zbudovaného na p.č.2707 – 

lokalita ul. Kyjevská 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na 
pronájem ideálního podílu jedné pětapadesátiny garážového dvora zbudovaného na pozemku 
p. č. KN 2707 k. ú. Starý Lískovec, mezi MČ Brno-Starý Lískovec, zastoupenou starostou p. 
Vladanem Krásným a nájemcem, Kurská 8, 625 00 Brno, od 1.11.2009 podle předloženého 
návrhu smlouvy, který je přílohou tohoto bodu jednání a ukládá OVš předložit smlouvu 
k podpisu nájemci do 7 dnů po vyhotovení zápisu z 87. schůze RMČ Brno – Starý Lískovec. 
 
25. Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví SmB 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
souhlasit s převodem pozemků p. č. KN 463/5, 463/6, 463/15, 463/14 k. ú. Starý Lískovec,  
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Brna. 
 
 
26. Ukončení nájemní smlouvy ,  Uzavření nové nájemní smlouvy 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  s uzavřením dohody o skončení smlouvy o nájmu 
pozemku č. 09 2 500 09 00001 s nájemcem, trvale bytem  Osová 8, 625 00 Brno a souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu části (261,3 m2 z celkové výměry 752 m2) pozemků p. č. KN 
286/1 a 287/1 k. ú. Starý Lískovec při ulici Jemelkově na zahradu od 1. listopadu 2009, mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, se sídlem Klobásova 9, 
zastoupenou starostou MČ p. Vladanem Krásným a novým nájemcem za nájemné 1568,-Kč, 
pro rok 2009 ve výši  262,-Kč s tím, že nájemné bude zaplaceno předem na dobu 5 let. 
Pověřuje OVš předložit smlouvu ke schválení nejbližší schůzi Rady městské části  Brno – 
Starý Lískovec po vyhotovení zápisu z 87. schůze Rady městské části Brno – Starý Lískovec. 
 
27. Žádost o uzavření nájemní smlouvy 

Schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Statutárním městem Brnem, Městskou 
částí Brno – Starý Lískovec, na straně pronajímatele a nájemcem, trvale  bytem Glinkova 6, 
Brno, na straně nájemce, a to ve znění „I. VARIANTA“ s tím, že pronajímatel i nájemce jsou 
oprávněni vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu od 1.1.2014. Předmětem této smlouvy 
pronájem nebytových prostor o rozloze 56,2 m2 nacházejících se v bytovém domě 
Mikuláškovo nám. 2 v Brně.Smlouva o nájmu nebytových prostor je přílohou tohoto bodu 
jednání. Ukládá OVV předložit Smlouvu o nájmu nebytových prostor k podpisu oběma 
smluvním stranám. 
 
28. Vybudování chodníku před bytovým domem Karpatská 3 a přilehlým parkovištěm  

Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s opravou stávajícího prošlapu v travnaté ploše 
před bytovým domem Karpatská 3 na pozemku p. č. 2460/9 k. ú. Starý Lískovec s tím, že 
prošlap vybuduje MČ Brno – Starý Lískovec a finanční náklady spojené s realizací díla uhradí 
městské části Brno – Starý Lískovec Společenství vlastníků jednotek Karpatská 3 formou 
daru. 
 
 

 



29. Rozpočtové opatření č 42 – investiční transfer ze státního rozpočtu 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  RO č.  42.     
 
RO č. 42 Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
Invest. trasfer 223 30  4211  98858   4 500 000,--  
Výstavba hřiště 223 30 3412 6121  98858  101  4 500 000,-- 

 
 

30. Zásady vtahu orgánů MČ Brno – Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým 

organizacím 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Zásady vztahu orgánů MČ Brno – Starý Lískovec k 
jí zřízeným příspěvkovým organizacím a pověřuje OSP k jejich rozeslání a seznámení s nimi 
ředitele jednotlivých příspěvkových organizací.Tyto Zásady jsou pro příspěvkové organizace 
zřízené MČ Brno – Starý Lískovec závazné  s účinností od 1.10.2009. Těmito Zásadami se 
ruší Pravidla vztahu orgánů MČ Brno – Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým 
organizacím schválená na 57. schůzi RMČ Brno – Starý Lískovec konané dne 10.12.2008. 
 
 

31. Návrh na vydání platebního rozkazu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání návrhu na vydání platebního rozkazu proti 
nájemci, dříve bytem Kosmonautů 19 v Brně. Ukládá OVV vyhotovit návrh na vydání 
platebního rozkazu do 15.10.2009. 
 
32. Darovací smlouva – jablka, Ovocnářské družstvo 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi firmou 
Ovocnářské družstvo, na straně dárce a Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – 
Starý Lískovec, na straně obdarovaného. Předmětem daru je 100 kg jablek v hodnotě 1000,- 
Kč, včetně DPH.Darovací smlouva je přílohou tohoto bodu jednání 
 

33. Darovací smlouva – výrobky studené kuchyně, Delika H+H 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi firmou 
DELIKA H+H, spol. s r.o. na straně dárce a Statutárním městem Brnem, Městskou části Brno 
– Starý Lískovec, na straně obdarovaného. Předmětem daru jsou výrobky studené kuchyně 
v hodnotě 10 000,-Kč, včetně DPH. Darovací smlouva je přílohou tohoto budu jednání. 
 
34. Souhlas s umístěním stánku s občerstvením při akci „Den radnice“  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s umístěním stánku pro prodej občerstvení 
dispozičně na některém z pozemků p. č. KN 2405/34,38, 2414/7,8,9,11,13, 2416/10, 2419/9, 
2437/4 a 2439 k. ú. Starý Lískovec na ploše cca 10 m2 při akci „Den radnice konané dne 3. 
10. 2009. 

 

 

 



 

D.  Různé, ukončení jednání schůze 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje poskytnutí 9 listů kopií A4 z dokumentace OSBB 
zastupiteli, a to bezplatně. Pověřuje tajemníka ÚMČ jejich neprodleným zhotovením a 
předáním. 

 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje uzavření Dohody o provedení práce v rozsahu 50 
hodin ročně s členy Finančního výboru (nezastupitelé) a hodinovou sazbu za provedenou 
práci ve výši 200,-Kč a pověřuje tajemníka ÚMČ administrativou uvedených smluv o 
provedení práce. 
 
 

 


