
Informace z usnesení 113. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 12.4.2010 

 
1. Pojištění budov a majetku MČ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 107. schůze konané dne 17.3. 2010 
k bodu jednání č. 1 a souhlasí s návrhem pojistné smlouvy, která je autorizovanou přílohou 
bodu tohoto jednání. Dále souhlasí s výpovědí pojistné smlouvy č. 7100510180 
s Kooperativa, pojišťovna IČ.: 47116617 platnou od 1.12. 2003 a pověřuje starostu MČ 
uzavřením nové pojistné smlouvy s Kooperativa, pojišťovna, a.s. IČ: 47116617, jejíž návrh je 
autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání s účinností ke dni zrušení původní pojistné 
smlouvy č. 7100510180. Pověřuje předkladatele materiálu administrací tohoto úkolu do 30.5. 
2010. 
 
2. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 

v bytě č. 26, Kyjevská č.o.3“ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 26, situovaném v 6. podlaží domu č.or. 3 na ulici 
Kyjevská v Brně“  byl vybrán uchazeč: MTc-stav, s.r.o. Slunečná 4, 634 00 Brno jako 
nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši 288 831,00,- 
Kč včetně DPH. Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské 
části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 

 

3. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení oprav 

v bytě č. 14, Labská č.o.29 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě č. 14, situovaném ve 3. podlaží domu č.or. 29 na ulici 
Labská v Brně“  byl vybrán uchazeč GipsCon, s.r.o. Tyršova 258, 664 42 Modřice jako 
nejvhodnější na základě předložené nabídky a celkové nabídkové ceny ve výši  371 578,00,- 
Kč včetně DPH.Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena dle Radou Městské 
části Brno – Starý Lískovec schválené Metodiky oprav volných bytů. 
 
4. Vrácení neumořených vložených finančních prostředků – Mikuláškovo nám. č.o.14,15 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výši finančních částek určených k vyplacení 
jednotlivým nájemcům bytů, které vznikly přestavbou společných prostor v bytových domech  
a vybudování bylo financováno nájemci těchto bytů: 

1 Mikuláškovo náměstí č.o. 14, byt č. 22, Jiří Bilíček, nar. 10.11.1975  – 189 980,00 Kč 
2 Mikuláškovo náměstí č.o. 15, byt č. 22,Jana Schořová, nar. 13.8.1976 –192 040,00 Kč 

 
Finanční částky se vyplácí z důvodu prodeje výše uvedených domů právnickým osobám.   
 
 
 

 

 

 



5. Kritéria výb ěru žadatelů na pronájem bytů v majetku města Brna svěřených MČ 

Brno – Starý Lískovec 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
schválit předložený návrh Kritérií výběru žadatelů na pronájem bytů v majetku města Brna 
svěřených Městské části Brno – Starý Lískovec, který je autorizovanou přílohou bodu tohoto 
jednání. 
 
6. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytů : Osová č.o.8, 
Brno a Mikuláškovo nám. č.o. 13, Brno a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu 
č.4, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Osová 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. Dále 
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.5, o velikosti 3+1, v bytovém domě na 
ulici Mikuláškovo nám. č.o. 13, Brno dle smluvních podmínek předchozího nájemce, tj. 
smlouva o nájmu bytu na dobu jednoho roku, regulované nájemné, mezi Statutárním městem 
Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec nájemci a pověřuje OSBB předložit uvedenou 
smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2010.  
 
7. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytů:  Dunajská č.o.41, 
Brno a Dunajská č.o. 21, Brno. Schvaluje a uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.2, o 
velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Dunajská č.o.41, 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 . Dále 
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.1, o velikosti 1+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  nájemcem  a pověřuje OSBB předložit uvedenou 
smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2010 . 
 
 

8. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytů : Labská č.o.37, 
Brno a Vaculíkova č.o. 6, Brno a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.14, 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 31. 7. 2010.   
 
9. Žádost o znovuprojednání dohody o výměně bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytů:  Sevastopolská 
č.o.9, Brno a  Oderská č.o. 8, Brno. Dále  schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu 
č.8, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o.9, 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 
pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 31. 7. 2010. 



 
10.  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.26, v bytovém domě na 
ulici Dunajská č.o. 43, Brno – Starý Lískovec, po trvalém odstěhování nájemce a schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.26, v bytovém domě na ulici Dunajská č.o. 43, Brno-
Starý Lískovec mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
nájemcem a pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 
30.6.2010. 
 
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.30, v bytovém domě na 
ulici Labská č.o. 29, Brno – Starý Lískovec, po trvalém odstěhování nájemce a schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.30, v bytovém domě na ulici Labská č.o. 29, Brno-
Starý Lískovec mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a 
nájemcem a pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 
30.6.2010. 
 
12.  Žádost o vrácení kauce –  Kosmonautů č.o.11 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje vyplacení složené kauce na byt č.2, o velikosti 
2+kk, v bytovém domě na ulici Kosmonautů č.o.11 nájemci , ve výši 8 084,00 Kč plus 
příslušné úroky.  
 
13. Smlouva o dílo č. 09 9 400 10 00089, MTc-stav, s.r.o. 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 400 10 00089 uzavřenou 
mezi stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené 
starostou Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a MTc-stav, 
s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je provedení 
díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 26, o velikosti 2+kk, nacházejícím se v 6. 
podlaží domu č.or. 3 na ulici Kyjevská v Brně v celkové ceně 288 831,00 Kč včetně DPH. 
Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec schválené 
Metodiky oprav volných bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání.Pověřuje 
Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 10 00089 smluvním stranám 
k podpisu v termínu do 28.5.2010. 
 
14. Smlouva o dílo č. 09 9 400 10 00090 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 400 10 00088 uzavřenou 
mezi stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené 
starostou Vladanem Krásným, Klobásova 9, 625 00 Brno na straně objednatele a GipsCon, 
s.r.o., Tyršova 258, 664 42 Modřice na straně zhotovitele, kde předmětem smlouvy je 
provedení díla spočívajícího v opravách či úpravách v bytě č. 14, o velikosti 3+1, 
nacházejícím se ve 3. podlaží domu č.or. 29 na ulici Labská v Brně v celkové ceně 371 578,00 
Kč včetně DPH. Smlouva o dílo se uzavírá dle Radou Městské části Brno – Starý Lískovec 
schválené Metodiky oprav volných bytů a tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto 
jednání.Pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit smlouvu o dílo č. 09 9 400 10 00088 
smluvním stranám k podpisu v termínu do 28.5.2010. 
 



15. Žádost o splátkový kalendář  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec 
souhlasit se sepsáním splátkového kalendáře s  bývalými nájemci bytu č. 5 na ulici 
Sevastopolská č.o. 3 v Brně – Starém Lískovci na úhradu dlužné částky vykazované na 
nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu za období od 
měsíce dubna r. 2006 do měsíce září r. 2009 ve výši 178 471,- Kč bez příslušenství  s 
povinností uhradit poslední splátku do 31.7.2013 s tím, že úhrada příslušenství bude řešena po 
zaplacení dlužné jistiny.   
 
16. Návrh OZV k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec doporučuje : (varianta – návrh  vyhlášky  ve  znění  zaslaný 
Magistrátem města Brna a doplněný o doporučení úseku ŽP) 
 
Zastupitelstvu městské části Brno – Starý Lískovec souhlasit s návrhem obecně závazné 
vyhlášky Statutárního města Brna k  zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných 
prostranství a doplnit ho:  

- v čl. 1 odst. (1), odrážka první – za text odhozené odpadky vložit nový text a odpady, 
za text zbytky potravin vložit nový text velkoobjemový odpad    

- čl. 1 vložit nové ustanovení -  Osoba, která znečistí veřejné prostranství způsobem 
uvedeným v čl. 1 odst. 1, je povinna neprodleně toto znečištění odstranit.  

- v čl. 2 odst. (2) písm. b) – za text odpad a nečistoty do vozovek vložit nový text a na 
chodníky, za text do kanalizačních vložit nový text  a dešťových vpustí.    

Návrh vyhlášky tvoří autorizovanou přílohu č. 1 bodu tohoto jednání. 
 
17. Vyjádření Kooperativa, pojišťovna, a.s., k pojistnému plnění škodní události č. 

4103033159 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí  vyjádření Kooperativa, pojišťovna, a.s., 
Centrum likvidace pojistných událostí, Brněnská 634, 664 42 Modřice, doručené dne 
5.5.2010, o neposkytnutí pojistného plnění ke škodní události č. 4103033159 – úraz při zimní 
údržbě paní Zdenky Kopečkové, Kyjevská 1, 625 00 Brno a ukládá odboru všeobecnému 
seznámit s tímto vyjádřením poškozenou do 21.5.2010.   
 
18. Žádost p. Jaroslava Bládka o zvýšení ceny za údržbu veřejné zeleně a obsluhu 

odpadkových košů 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje   (varianta – navýšení schválené a doporučené 
KŽP a úsekem ŽP) zhotoviteli údržby veřejné zeleně lokality D a C1 p. Jaroslavovi Bládkovi, 
Příčky 7, 625 00 Brno, zvýšení paušální částky na 1 m2 a rok za údržbu veřejné zeleně z 5,50 
Kč bez DPH na 5,75 Kč bez DPH/6,90 Kč s DPH, zvýšení ceny za 1 km při obsluze 
odpadkových košů z 11,00 Kč bez DPH na 13,00 Kč bez DPH/15,60 Kč s DPH a ukládá 
odboru všeobecnému předložit dodatky ke smlouvám o dílo ke schválení do rady městské 
části do 26.5.2010. 
 
19. Revokace usnesení č. 18/110 RMČ Brno – Starý Lískovec 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s revokací usnesení č. 18/110 ve věci uzavření 
smlouvy č. 09 2 500 10 00039 mezi MČ Brno – Starý Lískovec a panem Zdeňkem 
Radimským, Fillova 3, 638 00 Brno. 
 



20. Vyjádření MČ Brno – Starý Lískovec k žádosti o vyjádření pro územní a stavební 

řízení – Puttner, s.r.o. 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pozemek p.č. KN 551/1 k.ú. byl dotčen 
stavbou, která zabezpečí propojení sídlištních okruhů v lokalitě Labská – Ukrajinská, k.ú. 
Starý Lískovec a to podzemním vedením. 
 
21. Udělení souhlasu s umístěním reklamního zařízení 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec nesouhlasí s tím, aby TJ Tatran Starý Lískovec, o.s., 
Klobásova 79, umístila reklamní zařízení na pozemcích p.č. KN 456 (budova) a 460 (plot) 
k.ú. Starý Lískovec. Ukládá OVš sdělit do 7 dnů žadateli usnesení ze 113.schůze RMČ. 
 
22. Ukončení pronájmu pozemku garážového dvora , uzavření nové smlouvy 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s uzavřením dohody o skončení smlouvy o nájmu 
nemovitosti čj. 09 2 500 99 00909 mezi MČ Brno – Starý Lískovec a nájemcem, bytem 
Kosmonautů č.o.9, 625 00 Brno na pronájem ideálního podílu jedné šestasedmdesátiny  
garážového dvora zbudovaného na pozemku p.č. KN 2527/1 k.ú. Starý Lískovec k datu 
31.5.2010 a dále souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního 
podílu jedné šestasedmdesátiny pozemku garážového dvora zbudovaného na pozemku p.č. 
KN 2527/1 k.ú. Starý Lískovec, mezi MČ Brno – Starý Lískovec, zastoupeno starostou p. 
Vladanem Krásným a novým nájemcem, bytem Irkutská 316/4, 625 00 Brno. Smlouva je 
přílohou tohoto bodu jednání. Ukládá OVš  po vyhotovení zápisu ze 113.schůze RMČ 
předložit smlouvu do 7 dnů k podpisu. 
 
 

23. Ukončení smlouvy na pronájem garážového dvora,  uzavření nové smlouvy 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s uzavřením : 
1a)dohody o skončení smlouvy o nájmu nemovitosti č. 09 2 500 99 01099 na pronájem 
pozemku pod garáží mezi MČ Brno – Starý Lískovec a nájemcem, bytem Labská 250/15, 625 
00 Brno, k datu 31.5.2010 
1b)dohod o skončení smlouvy o nájmu nemovitosti č. 09 2 500 99 01098 na pronájem 
alikvotní části garážového dvora mezi MČ Brno – Starý Lískovec a nájemcem , bytem Labská 
250/15, 625 00 Brno, k datu 31.5.2010. 
2a)smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu jedna jednadvacetina pozemku 
garážového dvora zbudovaného na pozemku p.č.KN 2192 k.ú Starý Lískovec, mezi MČ Brno 
– Starý Lískovec a nájemcem , Dunajská 168/29, od 1.6.2010 podle návrhu, který je přílohou 
tohoto bodu jednání 
2b)smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem pozemku p.č.KN 2176 k.ú. Starý Lískovec, 
mezi MČ Brno – Starý Lískovec a nájemcem , Dunajská 168/29, od 1.6.2010 podle návrhu, 
který je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
Ukládá OVš předložit dohody o skončení nájmu pozemku a smlouvy o nájmu pozemku do 7 
dnů po vyhotovení zápisu ze 113.schůze RMČ smluvním stranám k podpisu. 
 
 

 



24. Návrh na dispozici s majetkem města – prodej pozemku 2485/24 KN, lokalita u 

polikliniky  

Rada MČ Brno – Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
souhlasit s prodejem pozemku p.č. KN 2485/24 o výměře 804 m2 k.ú. Starý Lískovec 
společnosti Poliklinika s.r.o., U Pošty 14, 625 00 Brno. Prodej bude realizován z úrovně 
města a ukládá OVš předložit tento materiál na zasedání ZMČ. 
 
25. Návrh firem pro oslovení k podání cenové nabídky realizace „Rekonstrukce MŠ 

Kosmonautů 2 – zateplení“ 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje Zadávací podmínky na akci 
Rekonstrukce MŠ Kosmonautů 2 – zateplení a Seznam firem k podání cenové nabídky na 
realizaci Rekonstrukce MŠ Kosmonautů 2 - zateplení oslovit firmy: 
 
EVOM, s.r.o. 
IČ:    26216744 
DIČ: CZ 26216744 
Kšírova 90 
Brno 619 00 
 
 
 
UNISTA Group, s.r.o. 
IČ:    29186439  
DIČ: CZ 29186439 
Sladkovského 13 
Brno 612 00 
 
REAL Building, s.r.o. 
IČ:     26914697 
DIČ: CZ 26914697 
Kellnerova 31 
Brno 637 00 
 
k podání cenové nabídky na realizaci „Rekonstrukce MŠ Kosmonautů 2 - zateplení“. 
 
26. Návrh firem pro oslovení k podání cenové nabídky realizace „Rekonstrukce MŠ 

Bosonožská 4 – výměna oken a zateplení“ 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje Zadávací podmínky na akci 
Rekonstrukce MŠ Bosonožská 4 – výměna oken a zateplení a Seznam firem k podání cenové 
nabídky na realizaci Rekonstrukce MŠ Bosonožská 4 – výměna oken a zateplení oslovit 
firmy: 
 
SAIS, s.r.o. 
IČ:    48907928  
DIČ: CZ 48907928 
Nádražní 18 
Brno 602 00 



 
PSK Brno, s.r.o. 
IČ:     60724463 
DIČ: CZ 60724463 
Kabátníkova 2  
Brno 661 10 
 
INGA stavební společnost, a.s. 
IČ:     26286114 
DIČ: CZ 26286114 
Příční 19a 
Brno 602 00 
 
k podání cenové nabídky na realizaci „Rekonstrukce MŠ Bosonožská 4 – výměna oken a 
zateplení“ 
 

27. Dodatek Dohody k zabezpečení výkonu sam. působnosti 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem Dodatku č. 3 „Dohody k zabezpečení 
výkonu a úhradě činnosti v samostatné působnosti“ mezi MČ Brno – Starý Lískovec a MČ 
Brno – střed uzavřené dne 19. 6. 2006 a pověřuje zpracovatele materiálu předložením 
Dodatku č.3, který je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání k podpisu obou smluvním 
stranám do 25.5. 2010. 
 
28. Stanovení počtu členů ZMČ Brno – Starý Lískovec pro volební období 2010-2014 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje  ZMČ Brno – Starý Lískovec stanovit pro 
volební období 2010-2014  21  členů zastupitelstva.Ukládá OVV předložit tento materiál  na 
nejbližším zasedání ZMČ Brno – Starý Lískovec. 
 
29. Rozvoj mateřského školství ve městě Brně s ohledem na MČ Brno – Starý Lískovec 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí koncepční materiál zpracovaný MMB 
OŠMT „Rozvoj mateřského školství ve městě Brně do roku 2010“ s ohledem na městskou 
část Brno – Starý Lískovec a ukládá místostarostce sdělit písemnou formou vyjádření za 
městskou část Brno – Starý Lískovec na MMB OŠMT PhDr. Marii Klusoňové v termínu do 
14.5.2010. 
 
30. Navýšení příspěvku na provoz, MŠ Brno, Bosonožská 4 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec stahuje tento materiál z pořadu jednání za účelem 
předložení konkrétní cenové nabídky na vybavení nové třídy MŠ v příští RMČ. 
 
 

 

 

 

 

 



31. Rozpočtové opatření č. 21 – přerozdělení dotace SPOD 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 21. 
 
RO č.  Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
 2310014  4111  98216   217000  
 2310010 4324 5011  98216    115000 
 2310010 4324 5031  98216    29000 
 2310010 4324 5032  98216    11000 
 2310010 4324 5136  98216    2000 
 2310010 4324 5137  98216    27000 
 2310010 4324 5139  98216    25000 
 2310010 4324 5156  98216    2000 
 2310010 4324 5162  98216    6000 
Celkem        217000 217000 
 

 

32. Rozpočtové opatření č. 22 – zvýšení kapitálových výdajů 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 22. 
 
RO č.  Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
 231 0010 6409 5901      -80 000 
 231 0010 3111 6121    11  30 000 
 231 0010 3111 6121    13  50 000 
Celkem         0 
 

33. Rozpočtové opatření č. 23 – zvýšení provozních výdajů na provoz MŠ Bosonožská 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 22. 
 
RO č.  Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
 2310014  4121     250 000  
 2310010 3111 5331    11  250 000 
          
Celkem         0 
 
MŠ je povinna doložit vyúčtování přijaté dotace do 31.12.2010 na OVŠ MČ Brno Starý 
Lískovec a Příjemce dotace  ( OVŠ ) je POVINNEN zúčtovat s rozpočtem MMB za rok 2010 
v termínu do 15.01.2011 na OŠMT, Mgr. Treuová, kl.2177. 
 
34. Jmenování člena konkurzní komise v konkurzním řízení 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec jmenuje  pana Vladana Krásného, starostu MČ Brno-Starý 
Lískovec členem konkurzní komise, zastupujícího MČ Brno-Starý Lískovec v konkurzním 
řízení na místo ředitele/ky Základní školy Brno, Bosonožská 9. Pověřuje OSP informovat o 
tomto usnesení OŠMT MMB. 
 
 



35. Rozpočtové opatření č. 24 – dotace na volby 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  RO č. 21. 
 
RO č.  Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
 2310014  4111  98071   314 000  
 2310010 6114 5021  98071    244 000 
 2310010 6114 5175  98071    16 000 
 2310010 6114 5019  98071    40 000 
 2310010 6409 5901      -58 000 
 2310010 6114 5173      1 000 
 2310010 6114 5169      16 000 
 2310010 6114 5139      41 000 
Celkem        314 000 314 000 
 

36. Udělení vyjímky z OZV SmB č. 15/2007 o ochraně veřejné zeleně v městě Brně – 

plochy nejvýznamnější zeleně 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  doporučení RMB doporučit ZMB schválit výjimku 
podle čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/5007 o ochraně zeleně 
v městě Brně -  Valy k.ú. Starý Lískovec na pozemcích p.č. 2395/1, 2395/2, 2395/4, 2395/5, 
2417/1, 2417/3, 2417/4, 2417/5, 2417/6, 2417/7, 2417/8, 998/6, 2650/1, 2650/2, 2650/3, 
2650/4, 2650/5, 2650/6, 2650/7, 2650/8, 2650/9. 
 
37. Žádost o umístění mobilního stánku pro prodej jahod 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje umístění mobilního stánku o rozloze 1 m2 pro 
prodej jahod od 1.6.2010 do 31.8.2010 na p.č. 1648/191 event. p.č. 306 v k.ú. Starý Lískovec, 
vedle stávajícího stánku s pečivem nájemci, bytem Svážná 24, 625 00 Brno. 
 
38. Úhrada poplatku za odtažení vozidla  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí v souladu s odst. 6 § 19 zákona č. 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů s úhradou nákladů spojených s 
odstraněním vozidla při blokovém čištění ve výši 1.050,- Kč poškozenému, bytem 
Sevastopolská 8, Brno a ukládá OVš sdělit usnesení RMČ žadateli do 7 dnů po vyhotovení 
zápisu ze 113. schůze RMČ. 

 

39. Závady po předání „Vícegeneračního hřiště Bosonožská“ do užívání – posunutí 

termínu pro odstranění závad 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že na schůzce dne 19. 5. 2010 bude mezi 
zástupci MČ Brno – Starý Lískovec a zhotovitelem Vícegeneračního hřiště Bosonožská – 
firmou MTc-stav, s.r.o. vymezen přesný rozsah reklamace a dohodnuta přiměřená lhůta pro 
odstranění vad na předmětném hřišti. 

 

 

 



40. Smlouva o přistoupení k dluhu 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Smlouvu o přistoupení k dluhu. Předmětem této 
smlouvy je uhrazení dlužné částky, která vznikla v důsledku neplacení nájemného a úhrad za 
plnění poskytovaná  s užívání bytu č. 20 na ul. Mikuláškovo nám. 4 v Brně. Smlouva o 
přistoupení k dluhu je přílohou tohoto bodu jednání. Ukládá OVV předložit smlouvu 
k podpisu smluvním stranám do 17.5.2010. 
 
 
 


