
Informace z usnesení 124. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 18.8.2010 

1. Oprava bytového jádra s podílem nájemce, Osová č. o.6 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje   finanční podíl  ve výši 35 000,00 Kč na opravu 
bytového jádra  v bytě číslo 5, v bytovém domě na ulici  Osová   č.or. 6. 
 
2. Úhrada nákladů za výměnu oken a balkónové stěny, Osová č.o.4 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uhrazení dosud neumořené finanční částky ve výši 
16 962,- Kč za výměnu plastových oken a balkónové stěny v bytě č.20, v bytovém domě na 
ulici Osová  č.o. 4,  z důvodu skončení nájmu předmětného bytu. 
 
3. Úhrada nákladů za balkónové stěny,  Labská č.o.3 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje slevu na nájemném ve výši 163,- Kč na 100 měsíců  
( případně do doby prodeje bytového domu ) od 1.10.2010 za výměnu balkónové stěny na 
náklady  nájemce bytu č 28, v bytovém domě na ulici  Labská  č.o.3 a pověřuje OSBB 
předložit dodatek ke smlouvě o nájmu bytu, jehož předmětem je  poskytnutí slevy 
z nájemného za výměnu balkónové stěny, smluvním stranám k podpisu  do 30.9.2010. 
 
4. Snížení nájemného za pronájem nebytových prostor na ul. Osová č.o.4, BONAPO 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje snížení nájemného o 10%  po dobu  dvou  měsíců 
za pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na ulici Osová č.o. 4  firmě BONAPO,  
z důvodu havárie dešťového svodu a následného vytopení uvedeného nebytového prostoru a 
pověřuje OSBB informovat nájemce o usnesení RMČ. 
 
5. Smlouva o umístění zařízení č. 09 9 400 00 01465, Telefónica O2, Kurská č.o.2 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje  prodloužení Smlouvy o umístění zařízení  
uzavřené mezi  Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec, Klobásova 
9, 625 00 Brno, majitelem objektu a Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, 130 
34 Praha 3, provozovatelem zařízení,  kde předmětem smlouvy  je umístění technologie ZS 
veřejné radiotelefonní sítě na střeše objektu bytového domu Kurská 2, Brno, stojícího na 
pozemku st. P. č. 2128, k.ú. Brno – Starý Lískovec na dobu určitou 10 let s tím, že roční 
úhrada za umístění zařízení bude sjednána ve výši 80.000,-Kč a bude každoročně zvyšována o 
míru roční inflace vyhlašované Českým statistickým úřadem.  
 
6. Převod finančních prostředků – rekonstrukce hřišť 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje provést rozpočtové opatření, kterým budou 
sloučeny finanční prostředky na pol. 3412/6121 org. 103, 104, 105, 106 v celkové částce 
199 900,-Kč. Tato částka bude použita na rekonstrukci dětského hřiště U Hřiště 9-17. Ukládá 
OFIN zpracovat rozpočtové opatření do příští RMČ OVš nechat zpracovat cenové nabídky a 
varianty řešení a předložit je radě k projednání. 
 
 

 

 

 

 



7. Oprava povrchu sportovního hřiště -  Mikuláškovo nám.  

Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje provedení opravy zemního povrchu na 
sportovním hřišti na ul. Mikuláškovo nám., za bytovým domem 16-17 na p.č.2793/4 v k.ú. 
Starý Lískovec firmou ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 9, 664 48 Moravany u Brna ve 
variantě 1 – částečná oprava vnitřní plochy z litého asfaltu. Celková cena díla činí 189 580,-
Kč včetně DPH.. Ukládá OVš zpracovat objednávku event. smlouvu v termínu do 27.8.2010 
a starostu pověřuje jejím podpisem. 
 
8. Vymezení neudržovaných úseků místních komunikací – chodníků 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje  vyřazení úseků místních komunikací – chodníků 
Jihlavská - chodník podél komunikace u pozemků Fakultní nemocnice Bohunice - od hranice 
katastrálního území s k.ú. Bohunice po křižovatku Netroufalky a Netroufalky - chodník podél 
komunikace od křižovatky s Jihlavskou po odbočku do Fakultní nemocnice Bohunice ze 
seznamu neudržovaných místních komunikací v zimním období a trvá na znění seznamu 
neudržovaných místních komunikací v zimním období pro MČ Brno – Starý Lískovec, který 
je přílohou nařízení statutárního města Brna č. 13/2009, kterým se mění a doplňuje nařízení 
statutárního města Brna č. 8/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na nichž 
se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje zimní údržba, ve znění nařízení statutárního 
města Brna č. 7/2008.Ukládá odboru všeobecnému s tímto usnesením seznámit Odbor 
dopravy Magistrátu města Brna při jednání dne 24.8.2010 příp. nejpozději do 3.9.2010 (dle 
dispozic toho odboru).  
 
9. Zimní údržba chodníků po novele zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

výběr zhotovitele 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje    pro zajištění zimní údržby chodníků, u kterých 
přešla odpovědnost za schůdnost v zimním období na vlastníka těchto komunikací dle zákona 
č. 97/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,    podle 
předložené cenové nabídky zhotovitele David Skala S.D. GARDEN, Poříčská 438, 549 32 
Velké Poříčí. Pro případ odstoupení/stáhnutí/zrušení cenové nabídky tímto zhotovitelem, 
podle předložené cenové nabídky dalšího zhotovitele Ager, spol. s.r.o., Kotlářská 51a, 602 00 
Brno.Ukládá odboru všeobecnému s výběrem zhotovitele díla seznámit všechny zájemce, 
kteří podali cenovou nabídku a předložit ke schválení smlouvu o dílo do 25.10.2010. 
 

10. Návrh úprav ploch veřejné zeleně 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  s úpravu ploch veřejné zeleně p.č. 2299 ul. Dunajská 
7 a p.č. 2379/5 ul. Kyjevská 11, spočívající ve dvouřadém uspořádání nášlapných dlaždic 
v linii stávajících prošlapů, p.č. 2486/3 ul. Kosmonautů, spočívající v umístění zábradlí, 
zatravnění, výsadbě keřů a umístění lomového kamene, p.č. 2229/5 ul. Labská 21, spočívající 
ve výsadbě keřů, zatravnění a umístění lomového kamene a schvaluje pro realizaci úprav 
oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky : 
 
1.H.K.U., spol. s r. o., Záhumní 24, 624 00 Brno 
2.MTc-stav, s. r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 
3.Karel Zeman, Černého 39, 635 00 Brno  
4.FoxDen s.r.o., Kroupova 36,  625 00 Brno  
5.Šimek 96, spol. s r.o., Herčíkova 17, 612 00 Brno   
6.David Skala S.D.GARDEN, Poříčská 438, 549 32 Velké Poříčí 



7.GARDEN EXPERT s.r.o., Výstaviště 1, 647 00 Brno  
8.Zahradní servis MARCO, Vaníčkova 34, 615 00 Brno.  
 
 

11. Vyjádření Kooperativa, pojišťovna, a.s., k pojistnému plnění události č 4103033986 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí  vyjádření Kooperativa, pojišťovna, a.s., 
Centrum likvidace pojistných událostí, Brněnská 634, 664 42 Modřice, doručené dne 
22.7.2010, o neposkytnutí pojistného plnění ke škodní události č. 4103033986 – úraz při 
zimní údržbě  a ukládá odboru všeobecnému seznámit s tímto vyjádřením poškozeného do 
patnácti dnů od vyhotovení zápisu z této schůze rady městské části..   
 
12. Oznámení škodní události  

Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s uhrazením škodní události – poškození 
pneumatiky, poškozenému,  z pojištění odpovědnosti za škodu. 
 
13. Ukončení smlouvy na pronájem pozemku pod stavbou garáže, nová smlouva 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí : 
 
1. s uzavřením dohody o skončení smlouvy o nájmu nemovitosti čj. 09 2 500 98 00405 
 mezi MČ Brno – Starý Lískovec s nájemcem na pronájem pozemku p.č. KN 238 o výměře 20 
m2 , k.ú. Starý Lískovec,k datu 31.8.2010 a  
2. s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem pozemku p.č. KN 238 o výměře 20 
m2, k.ú. Starý Lískovec, mezi MČ Brno-Starý Lískovec zastoupenou starostou p. Vladanem 
Krásným a novými nájemci.  
 
Smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. Ukládá OVš předložit smlouvu k podpisu smluvní 
stranám do 7 dnů po vyhotovení zápisu ze 124. schůze RMČ. 
 

14. Ukončení smlouvy na pronájem garážového dvora , nová smlouva  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí : 
 

1. s uzavřením dohody o skončení smlouvy o nájmu nemovitosti čj. 09 2 500 02 00129 mezi 
MČ Brno – Starý Lískovec s nájemcem na pronájem ideálního podílu jedna dvacetina pozemku 
garážového dvora zbudovaného na pozemku p.č. KN 2395/4 k.ú. Starý Lískovec k datu 31. srpna 2010 
a 

2. s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu jedna dvacetina 
pozemku  garážového dvora zbudovaného na pozemku p. č. KN 2395/4 k. ú. Starý Lískovec, 
mezi MČ Brno – Starý Lískovec, zastoupenou starostou p. Vladanem Krásným a novými 
nájemci. 
 
Smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. Ukládá OVš předložit smlouvu k podpisu do 7  dnů 
po vyhotovení zápisu ze 124. schůze RMČ. 
 
 

 

 



15. Ukončení smlouvy na pronájem garážového dvora , nová smlouva 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí :  
 

1. s uzavřením dohody o skončení smlouvy o nájmu nemovitosti čj. 09 2 500 99 01020 mezi 
MČ Brno – Starý Lískovec a nájemci  na pronájem ideálního podílu jedna šestadvacetina pozemku 
garážového dvora zbudovaného na pozemku p.č. KN 2635 k.ú. Starý Lískovec k datu 31. srpna 2010 a 

2. s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu jedna 
šestadvacetina pozemku  garážového dvora zbudovaného na pozemku p. č. KN 2635 k. ú. 
Starý Lískovec, mezi MČ Brno – Starý Lískovec, zastoupenou starostou p. Vladanem 
Krásným a novým nájemcem.  
 
Smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. Ukládá  OVš předložit smlouvu k podpisu 
smluvním straná do 7 dnů po vyhotovení zápisu ze 124. schůze RMČ. 
 
16. Ukončení smlouvy na pronájem garážového dvora a na pronájem pozemku pod 

garáží , nová smlouva  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí : 
 

1. s uzavřením dohody o skončení smlouvy o nájmu nemovitosti čj. G-6/97 mezi MČ Brno – 
Starý Lískovec a nájemcem na pronájem ideálního podílu jedna jednadvacetina pozemku 
garážového dvora zbudovaného na pozemku p.č. KN 2192 k.ú. Starý Lískovec k datu 31. srpna 2010  

2. s uzavřením dohody o skončení smlouvy o nájmu nemovitosti čj. P-5/97 mezi MČ Brno – 
Starý Lískovec a nájemcem, na pronájem pozemku pod stavbou garáže 
 
3. s uzavřením 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, zastoupenou starostou p. Vladanem 
Krásným a novým nájemcem od 1.9. 2010. Smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. 
 
4. s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem pozemku pod stavbou garáže p.č. 
KN 2189 k.ú. Starý Lískovec, mezi MČ Brno – Starý Lískovec, zastoupenou starostou p. 
Vladanem Krásným a pí Věrou Horákovou, bytem Irkutská 3, 625 00 Brno od 1.9. 2010.  
 
Smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. Ukládá OVš předložit smlouvy k podpisu 
smluvním stranám do 7 dnů po vyhotovení zápisu ze 124. schůze RMČ. 
 
 
17. Žádost o vyjádření k majetkoprávnímu vypořádání pozemku v k.ú. Starý Lískovec 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno- Starý 
Lískovec souhlasit s nabytím pozemku p.č. KN 1679/10 o výměře 114 m2, k.ú. Starý 
Lískovec, do vlastnictví Statutárního města Brna a ukládá OVš předložit tento materiál  
Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec na nejbližším zasedání. 
 
 

 

 



18. Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Starý Lískovec za pozemky v k.ú. Bosonohy 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec 
souhlasit se směnou pozemků p.č. KN 461/6, 998/11 a 998/24 v k.ú. Starý Lískovec, které 
jsou ve vlastnictví společnosti ALATRI a.s., Na malém klínku 1787/24, 182 00 Praha, za 
pozemek p.č KN 2431/79 k.ú. Bosonohy, který je v majetku Statutárního města Brna. 
 
19. Žádost o řešení přechodu pro chodce na ul. Kosmonautů 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s požadavkem na zajištění bezpečného přechodu pro 
chodce přes ulici Kosmonautů podle žádosti p. Kučery buď zřízením vodorovného 
dopravního značení V 7  -  Přechod pro chodce zároveň s umístěním svislého značení IP 6, 
event. i s dodatkovou tabulkou upozorňující na přechod ve větší vzdálenosti (pravděpodobně 
spíše podle varianty č. 2 uvedené v žádosti) nebo snížením rychlosti na ulici Kosmonautů 
v úseku mezi ulicemi Osovou a  U Pošty, případně kombinací obojího nebo jiným vhodným 
způsobem a ukládá OVš postoupit usnesení RMČ Odboru dopravy MmB do 7 dnů po 
obdržení výpisu z usnesení ze 124. schůze Rady MČ.  

 

20. Návrh na doplnění dopravního značení – Dunajská č.o.1-5 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem Městské policie Brno, Revír Západ, U 
Hřiště 2, Brno na doplnění svislé dopravní značky B 29 Zákaz stání na ul. Dunajské na levé 
straně při vjezdu do jednosměrného úseku k domům Dunajská 5 – 1 z důvodu opakovaného 
řešení neprůjezdnosti úzké jednosměrné ulice strážníky Městské policie podle zákresu v 
katastrální mapě  a ukládá OVš postoupit usnesení RMČ Odboru dopravy MmB do 7 dnů po 
obdržení výpisu z usnesení ze 124. schůze Rady MČ.  
 
21. Žádost o omezení parkování na ul. Kroupova 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s požadavkem na zajištění průjezdnosti a omezení 
parkování na ul. Kroupově a  navrhuje v souladu s ustanovením čl. 30 odst. 1e) Statutu města 
Brna: umístit na ul. Kroupovu svislou dopravní značku B 29 – Zákaz stání za odbočku na ul. 
Klobásovu ve směru ke křižovatce ul. Kroupovy a Příčky podle zákresu ve výřezu z 
katastrální mapy a ukládá Vš postoupit usnesení RMČ Odboru dopravy MmB do 7 dnů po 
dni, kdy obdržel výpis z usnesení ze 124. schůze Rady MČ.  

 

22. 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 Zastupitelstev obcí, na stránkách 
Starolískoveckého zpravodaje v rozsahu 1/3 strany A4 (8,7 výška x 19 cm šířka)  za poplatek  
3000,-Kč bez DPH. 

 

 

 

 

 

 



23. Žádost o souhlas s akcí „ Básníci na ulici“ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s provedením akce „Básníci na ulici“ dne 20. a 21. 
srpna 2010, která má spočívat v dočasném umístění textů básní na komunikacích v ulicích, 
které nesou jména významných českých básníků, v Brně – Starém Lískovci na Mikuláškově 
náměstí a to v místech, kde při realizaci nevznikne omezení vstupu do jednotlivých domů, 
avšak za podmínky, že texty budou provedeny pouze na chodnících Mikuláškova náměstí a to 
výhradně značkovacím sprejem z krátkou životností a ukládá OVš sdělit usnesení RMČ paní 
Zdeňce Kocábové, organizátorce akce „Básníci na ulici“ obratem.  
 
24. Žádost o poskytnutí informací 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí žádost ze dne 28.7. 2010 č.j. 
MCBSLI/05025/10 a konstatuje, že je ve veřejně prospěšném zájmu, aby nájemce TJ Tatran 
Starý Lískovec a Statutární město Brno nadále setrvávali na podmínkách uzavřeného 
nájemního vztahu na užívání pozemků v k.ú Starý Lískovec a ukládá tajemníkovi úřadu 
sdělit toto stanovisko žadatelce do 27.8.2010. 
 
25. Rozpočtové opatření č. 45 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č.   45. 
 
RO č.  Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
 2310010 3412 5169      100 000 
 2310010 3412 5171      -100 000 
          
Celkem         0 
 

26. Dotace – Orel jednota Brno – Starý Lískovec- Blatnička hody 

Rada MČ   Brno - Starý Lískovec bere na vědomí nevyplacení dotace zájmové organizaci 
Orel jednota Brno – Starý Lískovec z důvodu neúčasti na kulturně společenské akci „HODY“ 
Blatnička 2010. 
 
27. Zápis ze zasedání komise sociálně zdravotní konané dne 2.8.2010 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec bere na vědomí Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise 
konané dne 2.8.2010. 
 
28. Ukončení smlouvy na pronájem garážového dvora , nová smlouva  

Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí : 
 
1. s uzavřením dohody o skončení smlouvy o nájmu nemovitosti čj. 09 2 500 99 00616 mezi 
MČ Brno – Starý Lískovec a nájemcem, na pronájem ideálního podílu jedna šestnáctina 
pozemku garážového dvora zbudovaného na pozemku p.č. KN 2859 k.ú. Starý Lískovec 
k datu 31.8.2010 a  
 
2. s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu jedna šestnáctina 
pozemku garážového dvora zbudovaného na pozemku p.č.. KN 2859 k.ú. Starý Lískovec, 
mezi MČ Brno – Starý Lískovec, zastoupenou starostou p. Vladanem Krásným a novým 
nájemcem od 1.9.2010. Smlouva je přílohou tohoto bodu jednání a ukládá OVš předložit 



oběma smluvním stranám od 7 dnů po vyhotovení zápisu ze 124. schůze RMČ smlouvy 
k podpisu. 
 

29. Veřejná zakázka malého rozsahu – Zateplení štítů, stropů v technických místnostech 

1.NP a výměna sklepních oken v bytovém domě zvláštního určení na ul. Kosmonautů 

č.o.23 v Brně – Starém Lískovci – 2.výběr zhotovitele 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 13, přijaté na své 122. řádné schůzi 
konané dne 26.7.2010 a souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Zateplení štítů, zateplení stropů v technických místnostech 1.NP a výměna sklepních oken 
v bytovém domě zvláštního určení    na ulici Kosmonautů č.o.23 v Brně – Starém Lískovci “  
byl vybrán uchazeč:  REMOPA, s.r.o.,Došlíkova 32, 636 00 Brno jako nejvhodnější na 
základě předložené nabídky a nabídnuté ceny  ve výši 1 952 742,-  Kč  včetně DPH. 
 
30. Jmenování člena komise 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec bere na vědomí rezignaci Mgr. Marka Sklenáře na členství 
z rodinných důvodů a jmenuje :  
členem školské komise p. Ing. Látalovou Marcelu, bytové komise p. Slámu Zdeňka, kulturní a 
sportovní komise p. Ješinu Vlastimila, stavební komise p. Ing. Látala Miloslava, CSc. 
s účinností od 1.9.2010 .Všichni nově jmenovaní členové komisí se vzdávají finanční odměny 
za činnost v příslušných komisích RMČ Brno – Starý Lískovec. 
 
 

31. Oznámení škodní události – 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uhrazením škodní události – úraz při zimní údržbě, 
poškozené, z pojištění odpovědnosti za škodu.  
 
32. Souhlas s termínem konání „Dne radnice“ a odsouhlasení dopisu partnerům akce 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje  a konání druhého ročníku společensko-sportovní 
akce "Den radnice MČ Brno – Starý Lískovec", dne 2.10.2010 od 10.00 hodin na ulici 
Bosonožská před objektem základní školy. Dále schvaluje text dopisu pro partnery akce 
včetně přílohy a ukládá OSP zajistit rozeslání tohoto dopisu. 
 
33. Rozpočtové opatření č. 46 – Přesuny finančních prostředků 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 46. 
 
RO č. 46 Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
rezerva 2310010 6401 5901      -145 000,-- 
Den radnice 
materiál 

2310010 3399 5139      20 000,-- 

Den radnice 
slutžby 

2310010 3399 5169      125 000,-- 

Celkem         0,- 
 
 
 

 



34. Oprava schodiště a opěrné zídky u objektu České pošty s.p. na ul. U Pošty, Brno – 

Starý Lískovec, výběr zhotovitele 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmy pro oslovení k podání cenové nabídky na 
realizaci veřejné zakázky - rekonstrukce schodiště a opěrné zídky u objektu České pošty s. p. 
na ul. U Pošty: 
 
IMOS Brno, Olomoucká 174, 627 00 Brno 
WALER, spol. s r. o., Selská 61, 614 00 Brno 
MTc-stav, s. r. o., Slunečná 4, 623 00 Brno 
Jihstav, s. r. o. Pompova 4, 617 OO Brno 
Remopa, s. r. o., Došlíkova 2484/32, 636 00 Brno a 
 
Ukládá OVš vyzvat firmy k podání cenové nabídky bezoodkladně po obdržení výpisu 
usnesení ze 124. schůze RMČ. 
 


