
Informace z usnesení 105. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 17.2.2010 

1. Oprava bytového jádra s podílem OSBB, Kurská č.o. 2 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje   finanční podíl na opravu bytového jádra ve výši 
35 000,- Kč  pro nájemce v bytě č. 13, v bytovém domě na ulici Kurská  č.o. 2.  
 
Před projednáváním bodu č. 2 se dostavil na jednání Mgr. Marek Sklenář. 
 
2. Žádost o prominutí poplatku z prodlení, Osová č.o. 4 

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 1 381,- Kč z částky poplatku z prodlení   1 381,- Kč   nájemkyni bytu č. 1, v bytovém 
domě na ulici Osová č.o. 4 v Brně – Starém Lískovci s tím, že je povinna uhradit vyčíslený 
poplatek z prodlení jednorázově nejpozději v termínu do 31.3.2010 a ukládá Odboru správy 
budov a bytů informovat nájemce o unesení.    
 
3. Žádost o prominutí poplatku z prodlení, Kurská č.o.8 

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 5 820,- Kč z částky poplatku z prodlení   5 820,- Kč   nájemkyni bytu č. 21, 
v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 8 v Brně – Starém Lískovci s tím, že je povinna uhradit 
vyčíslený poplatek z prodlení jednorázově nejpozději v termínu do 31.5.2010 a ukládá 
Odboru správy budov a bytů informovat nájemce o unesení.    
 
4. Úhrada nákladů za výměnu oken a balkónové stěny, Kosmonautů č.o. 9 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje započtení vložené finanční částky ve výši 54 374,- 
Kč za výměnu 3 ks plastových oken a balkónové stěny v bytě č.23, v bytovém domě na ulici 
Kosmonautů  č.o.9, z  důvodu skončení nájmu předmětného bytu oproti dlužné částce 
65 206,- Kč včetně poplatku z prodlení vykazovaném na uvedeném bytě ( dlužná částka   
41 586,- Kč  a poplatek z prodlení  k 10.2.2010  23 620,- Kč ) za úhradu nájemného a plnění 
poskytovaných v souvislosti  s užíváním bytu.  
 
5. Úhrada nákladů za výměnu oken a balkónové stěny, Dunajská č.o. 25 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uhrazení dosud neumořené finanční částky ve výši 
20 560,- Kč za výměnu 3 ks plastových oken a balkónové stěny v bytě č.7, v bytovém domě 
na ulici Dunajská č.o. 25, z důvodu skončení nájmu předmětného bytu. 
 
 
6. Změna užívání uvolněných nebytových prostor na prostory bytové, Kurská č.o. 6 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se změnou účelu užívání  nebytového prostoru ( 
bývalé kočárkárny ) v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 6  na prostor bytový, který bude 
připojen k bytu č. 2. Veškeré úpravy provede nájemce uvedeného bytu na vlastní náklady. 
 

 

 



7. Způsob pronájmu bytů 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí ,že Bytová a dislokační komise 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 na svém 41. jednání konaném dne 4.2.2010, že byty  
 
Labská č.o.29, byt č. 14,  velikost 3+1 
Kyjevská č.o.3, byt č. 26,  velikost 2+kk 
Kurská č.o.6, byt č. 32,  velikost 3+1 
Sevastopolská č.o.1, byt č. 31,  velikost 2+kk 
Labská č.o.37, byt č. 23,  velikost 2+kk 
       
budou pronajaty jako předem opravené 
 
Dunajská č.o.25, byt č. 3,  velikost 3+1 
 
bude pronajat jako předem neopravený dle čl. 2, bodu č. 3 A)b) 
 
 
8. Uzavření smlouvy o nájmu bytu, Sevastopolská č.o. 5 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 2, o 
velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o. 5 v Brně – Starém Lískovci na 
dobu určitou, 1 rok, regulované nájemné,  mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí  
Brno - Starý Lískovec a nájemkyní a pověřuje OSBB předložit smlouvu o nájmu bytu 
smluvním stranám k podpisu do 31.3.2010. 
 
9. Podnájem části bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s podnájmem části bytu č.29, o velikosti 1+kk, 
v bytovém domě na ulici Sevastopolská  č.o. 11,  na dobu určitou, od 1.3.2010 do 28.2.2011, 
pro podnájemce. 
 
10. Dohoda o zániku nájmu k bytu, Vltavská č.o. 19 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 10 00043 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 26, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Vltavská č.o.19, v Brně–Starém 
Lískovci, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec 
a  nájemkyní a pověřuje OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu č. 09 9 400 10 00043 
smluvním stranám k podpisu  do 28.2.2010. 
 
11. 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.3, v bytovém domě na 
ulici Mikuláškovo náměstí č.o. 13, Brno – Starý Lískovec po  trvalém odstěhování nájemce a 
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 3, v bytovém domě na ulici Mikuláškovo 
náměstí č.o.13, 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 31.3.2010. 
 
 



12. 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.18, v bytovém domě na 
ulici Mikuláškovo náměstí č.o. 12, Brno – Starý Lískovec po trvalém odstěhování nájemce a 
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 18, v bytovém domě na ulici 
Mikuláškovo náměstí č.o.12, 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 31.3.2010. 
 
13.  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.4, v bytovém domě na 
ulici Mikuláškovo náměstí č.o. 13, Brno – Starý Lískovec po  trvalém odstěhování nájemce a 
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 4, v bytovém domě na ulici Mikuláškovo 
náměstí č.o.13, 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 31.3.2010. 
 
14.  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.7, v bytovém domě na 
ulici Mikuláškovo náměstí č.o. 12, Brno – Starý Lískovec po trvalém odstěhování nájemce a 
schvaluje úzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 7, v bytovém domě na ulici Mikuláškovo 
náměstí č.o.12, 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 31.3.2010. 
 
15. 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.14, v bytovém domě na 
ulici Mikuláškovo náměstí č.o. 13, Brno – Starý Lískovec po trvalém odstěhování nájemce a 
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém domě na ulici 
Mikuláškovo náměstí č.o. 13, 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 31.3.2010. 
 
 

16. Přechod nájemního práva – Kamila Nevrlová 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí , že nastaly zákonné podmínky pro přechod 
nájemního práva ve smyslu ust. § 706 a 708 občanského zákoníku, k bytu č.25, v bytovém 
domě na ulici Dunajská č.o. 23, Brno – Starý Lískovec, po  trvalém odstěhování nájemce a po  
úmrtí nájemce a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 25, v bytovém domě na 
ulici Dunajská č.o. 23, 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 31.3.2010 . 
 
 



17. Přechod nájemního práva  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí , že nenastaly zákonné podmínky pro 
přechod nájemního práva ve smyslu ust. § 706 občanského zákoníku, k bytu č.32, v bytovém 
domě na ulici Kosmonautů č.o. 11, Brno – Starý Lískovec,   po  úmrtí nájemce a neschvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.32, v bytovém domě na ulici Kosmonautů č.o. 11, 
Brno-Starý Lískovec mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec  
a nájemcem. Pověřuje OSBB informovat nájemce o usnesení Rady městské části Brno – 
Starý Lískovec do 28.2.2010. 
 
 
18.  Společný nájem, Mikuláškovo nám. č.o. 13 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č. 15, v bytovém domě na 
ulici Mikuláškovo náměstí č.o. 13, Brno – Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o 
nájmu bytu k  bytu č. 15, v bytovém domě na ulici Mikuláškovo náměstí 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 31.3.2010.  
 
19. Společný nájem , Dunajská č.o. 21 

Hlasováním: pro, proti, zdržel se (6-0-0) bylo přijato  usnesení: 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č. 5, v bytovém domě na 
ulici Dunajská č.o. 21, Brno – Starý Lískovec a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k 
 bytu č. 5, v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 21, 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 31.3.2010.   
 
20. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zrušení výměny bytů mezi nájemcem bytu 
Labská č.o. 23, Brno a nájemci  bytu Sevastopolská   č.o. 5, Brno. 
 
 

21. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytu Sevastopolská 
č.o.9, Brno a  Oderská č.o. 8, Brno a neschvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.8, 
o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o.9, Brno mezi Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a nájemci. Pověřuje OSBB informovat 
nájemce o usnesení Rady městské části Brno – Starý Lískovec do 28.2.2010. 
 
 

 

 

 

 



22. Výměna bytů  – žádost o nové projednání 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci  bytu na ul. Dunajská 
č.o.21, Brno a bytu na ul.   Dunajská č.o.43, Brno  a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu 
bytu   k bytu č.23,  o velikosti 4+1, v bytovém domě na ulici Dunajská č.o.21, 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.21, 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,  mezi   Statutárním   
městem  Brnem,  Městskou  částí Brno-Starý Lískovec a  nájemci. Pověřuje OSBB předložit 
uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2010 . 
 
23. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytů na ul.: Osová 
č.o.2, Brno,  Kamínky č.o.33, Brno, Gorkého č.o.51, Brno, Pod Kaštany č.o.11, Brno a 
Vychodilova č.o.12, Brno a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.14, o velikosti 
3+1, v bytovém domě na ulici Osová 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. 4. 2010. 
 
 
24.  Žádost o vrácení kauce – Kyjevská č.o. 1 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyplacení složené kauce na byt č. 22, o velikosti 
2+kk, v bytovém domě na ulici Kyjevská č.o. 1 nájemci , ve výši 8 272,00 Kč plus příslušné 
úroky. 
 
 
25. Prodej domu Labská 1 a Vltavská 21 – včetně pozemků 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje  Zastupitelstvu Městské části  Brno – Starý 
Lískovec schválit prodej části pozemku č. 2249 / 8  do podílového spoluvlastnictví bytových 
domů na ulici Vltavská č.o.21 a Labská č.o.1.  dle vyznačení na přiloženém výřezu 
z katastrální mapy v měřítku 1:1000 a nedoporučuje Zastupitelstvu Městské části Brno – 
Starý Lískovec schválit prodej rohového pozemku p.č. 2249/7 – veřejná zeleň. 
 
 

26. Vyjádření ke zřízení věcného břemene práva umístění stavby na části pozemku p.č. 

KN 1680/5 k.ú. Starý Lískovec 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
souhlasit se zřízením věcného břemene práva umístění stavby na části pozemku p.č. KN 
1680/5 k.ú. Starý Lískovec. 
 
 
 

 

 



27. Připomínkování návrhu obecně  závazné vyhlášky 

Rada MČ Brno –Starý Lískovec doporučuje ZMČ Brno – Starý Lískovec souhlasit 
s návrhem obecně závazná vyhlášky Statutárního města Brna č. 8/2008 o místních poplatcích, 
ve znění vyhlášek č. 5/2009 a 17/2009 v předloženém znění bez připomínek. Návrh OZV je 
nedílnou přílohou tohoto usnesení. Ukládá OVš materiál předložit na XVI. Zasedání 
Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec k projednání. 
 
28. Separovaný sběr textilu  

Rada MČ Brno – Starý Lískovec nesouhlasí  s rozšířením stanovišť kontejnerů pro 
separovaný sběr textilu na veřejném prostranství oproti stávajícímu stavu,  z důvodu 
nezvládnutého zajištění čistoty stanovišť při separaci provozovatelem a neestetickému 
designu kontejnerů a souhlasí s jedním provedením sběru textilu tzv. „dům od domu“ 
společností E+B textil s.r.o., za podmínky včasného dodání letáčků do domů a ke zveřejnění 
ve Starolískoveckém zpravodaji a na webových stránkách městské části a dodání vyhodnocení 
tohoto sběru a ukládá odboru všeobecnému s tímto usnesením seznámit E+B textil s.r.o do 
5.3.2010. 
 
29. Oznámení škodní události 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uhrazením škodní události – úraz při zimní údržbě, 
poškozené,bytem  Osová 8, 625 00 Brno, z pojištění odpovědnosti za škodu.  
 
 
 

30. Návrh smlouvy o dílo č.  09 9 500 10 00017 na kácení a sesazovací řez topolů 

rostoucích na pozemku p.č. 998/10 k.ú. Starý Lískovec, ul. Klobásova79, odstoupení 

z nabídkového řízení 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí   odstoupení p. Tomáše Labuse, Čichnovova 
12, 624 00 Brno, z nabídkového řízení. Schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 10 00017, 
uzavíranou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, zast. 
starostou p. Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno a p. Ing. Otakarem Radou, CSc. 
Křtiny 57, 679 05, která je autorizovanou přílohou č. 2 bodu tohoto jednání, za těchto 
podmínek: 
 
1)předmět smlouvy – kácení 29 ks Populus nigra ´Italica´, obvodový sesazovací řez u 42 ks 
Populus nigra ´Italica´, odstranění suchých větví (zdravotní a bezpečnostní řez) v rámci 
sesazovacího řezu u 42 ks Populus nigra ´Italica´, včetně likvidace dřevní hmoty a kmenů   
2)doba plnění – od 18.2.2010 do 30.3.2010 
3)cena za dílo bez DPH 190 000,- Kč, DPH 20% 0,- Kč (zhotovitel není látce DPH), celkem 
190 000,- Kč 
 
Ukládá odboru všeobecnému předložit uvedenou smlouvu o dílo smluvním stranám 
k podpisu do 18.2.2010.  
 
 
 

 



31. Dotace z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec pro zájmové organizace na rok 2010 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec stahuje tento materiál z pořadu jednání a ukládá jeho 
dopracování. 
 
32. Vyklizení bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
1)revokuje 
usnesení č. 17 schváleném na 103. schůzi RMČ konané dne 3.2.2010. 
 
2)schvaluje 
podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizením bytu č.5 o velikosti 2+1 na ul Sevastopolská 3 
v Brně proti nájemcům . Exekuci provede Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Lubomír 
Zálešák, Jezuitská 3, Brno. Předpokládané náklady exekuce činí 20 000,- Kč včetně DPH: 
 
 
Před projednáváním bodu č. 33 se dostavil na jednání pan starosta. 

 

33. Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se zpětvzetím výpovědi z nájmu bytu  č. 32 o 
velikosti 3+1 na ul. Vltavská 17 v Brně, neboť nájemci od 1.2.2010 nejsou  nájemci tohoto 
bytu a ukládá sdělit  rozhodnutí RMČ do 26.2.2010. 
 
 
34. Návrh novely OZV SmB č. 17/2005, o regulaci veřejné produkci hudby 

v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje a doporučuje ZMČ odsouhlasit doplnění  ul. 
Klobásova 30-52 do stávajícího znění přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Brna č 17/2005, ve znění pozdějších předpisů, o regulaci veřejné produkce hudby 
v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku, ve které jsou stanovena místa, na kterých lze v pohostinských 
zařízeních a restauračních zahrádkách nacházejících se na území MČ Brno – Starý Lískovec  
vykonávat veřejnou produkci hudby pouze v určeném čase. Pověřuje vedoucí OSP ÚMČ Brno 
– Starý Lískovec zajistit předložení materiálu do ZMČ Brno-Starý Lískovec. 
 
 
35. Veřejná sbírka 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje: 
 
1) Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec vzít na vědomí, že veřejnou sbírkou konanou  za 
účelem získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků na pomoc oblastem 
ČR postižených povodněmi v červnu, popř. červenci r. 2009 na území MČ Brno – Starý 
Lískovec formou bankovního účtu v době od 14.7.2009 do 31.12.2009, byl získán čistý 
výtěžek  ve výši 28 020,31 Kč. 
 



2) Zastupitelstvu  MČ Brno – Starý Lískovec odsouhlasit Darovací smlouvu mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Starý Lískovec, na straně dárce, a Obcí 
Blatnička, se sídlem Blatnička č. 163, 696 71 Blatnice pod Sv. Ant., na straně obdarovaného. 
Předmětem této Darovací smlouvy je předání čistého výtěžku veřejné sbírky konané  za 
účelem získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků na pomoc oblastem 
ČR postiženým povodněmi  v červnu, popř. červenci r. 2009 na území MČ Brno – Starý 
Lískovec formou bankovního účtu v době od 14.7.2009 do 31.12.2009 ve výši 28 020,31 Kč 
obci Blatnička.. 
 
Darovací smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. Ukládá Odboru finančnímu zpracovat 
rozpočtové opatření na převedení finančních prostředků tak, aby Zastupitelstvo MČ Brno – 
Starý Lískovec mohlo odsouhlasit předání čistého výtěžku z veřejné sbírky  ve výši 28 020,31 
Kč obci Blatnička. Dále ukládá Odboru vnitřních věcí předložit materiál do Zastupitelstva 
MČ Brno – Starý Lískovec. 
 
 
36. Oznámení škodní události 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uhrazením škodní události – úraz při zimní údržbě, 
poškozenému bytem  Mikuláškovo nám. 1, 625 00 Brno, z pojištění odpovědnosti za škodu.  
 
 

 


